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Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 

бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За     прогласување     на  Заклучок  за имплементација на национална платформа за 

намалување на ризици од несреки и катастрофи на Република Македонија на локално и 
регионално ниво со арх.бр.07-2036/3 од 27.11.2009 година.  

Се  прогласува  Заклучок за имплементација на национална платформа за 
намалување на ризици од несреки и катастрофи на Република Македонија на локално и 
регионално ниво  со арх.бр.07-2036/3 од 27.11.2009 година што Советот на Општина    
Илинден  ја   усвои   на     единаесеттата седница    одржана   на   ден   27.11.2009 година. 

 
 
Архив. Број 08- 2061/1                              ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 01.12. 2009 год.                                       Градоначалник 
                                                            Жика Стојановски  с.р  
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.05/2002 ) 
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 27.11.2009 година го донесе 
следниов:  
 

З А К Л У Ч О К 
за имплементација  на Националната платформа за намалување на ризици од  несреќи и 

катастрофи на локално и регионално ниво 
 
 

Член 1 
1. Советот на општина Илинден ја разгледа и усвои „ Информацијата  за имплементација на   

Националната платформа  за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република 
Македонија на локално и регионално ниво“ 

 
2. Советот на општина Илинден ги задолжува одговорните лица за превенција и справување 

со кризна состојба во општината да во соработка со претставникот од Регионалниот 
центар за управување со кризи пристапат со спроведување  на платформата во месните и 
урбаните заедници на општината; 

 
3. Советот на општина Илинден му предлага на Градоначалникот да одржи конститутивна 

седница на Локалниот  совет на Националната палтформа; 
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување  во Службен гласник на 

општина Илинден. 
 
Арх.бр.07-2036/3                                 Совет на општина Илинден 
Од 27.11.2009 г.                                   Претседател 
                                                           Марјан Милошевски  с.р 
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ѓСогласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 

бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
За прогласување на Програма за дополнување на програма  за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2009 година бр.07-464/4  со 
арх.бр.07-2036/4 од 27.11.2009 година. 

Се прогласува Програма за дополнување на програма  за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето на општина Илинден за 2009 година бр.07-464/4  со арх.бр.07-2036/4 
од 27.11.2009 година што Советот на Општина    Илинден  ја   усвои   на     единаесеттата 
седница     одржана   на   ден   27.11.2009 година. 

 
 

 
Архив. Број 08- 2061/2                                 ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 01.12. 2009 год.                                          Градоначалник 
                                                               Жика Стојановски  с.р 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на 
РМ бр.5/2002), член 20 точка 6 и 7 од Статут на Општина Илинден (Службен гласник на општина 
Илинден бр.2/2005), член 50а став 5 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен 
весник на РМ бр.24/2008 и 91/2009), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 
27.11.2009 година донесе 
 
 

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
 ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2009 ГОДИНА 

 
 
 

1. Со оваа Програма се врши дополнување на Програмата за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето на Општина Илинден за 2009 година со арх.број 07-464/4, донесена од 
Советот на општина Илинден на седница одржана на ден 13.03.2009 година и објавена во 
Службен Гласник на општина Илинден бр. 3 од 18 март 2009 година. 

 
 

2. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина 
Илинден за 2009 година по точка 3 се додава нова точка 3-а која гласи : 

 
Точка 3-а 

Со Програмата е опфатена изработката на следната Локална урбанистичка планска 
документација : 
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Р.бр

. 
Локална 

урбанистичка 
планска 

документација 

 
н.м. 

Катастарска/ 
Градежна парцела

 
Намена 

Начин на 
финансир

ање 

1 вон населено место  
Мралино - место 
викано Јурија 
 

Мралино Дел од КП бр.368/1 
 

Г2 –  
Лесна  и 
незагадувачка 
индустрија 

Општина 
Илинден 

2 вон населено место 
Ајватовци - место 
викано Црквиште 
 

Ајватовц
и 

КП бр.403 
 

Г2 –  
Лесна  и 
незагадувачка 
индустрија 

Општина 
Илинден 

3 за дел од н.м.Илинден, 
дел од Урбан блок 17 - 
место викано Беско 
Ливадче 
 

Илинден КП бр.2546/3 
 

Г2 –  
Лесна  и 
незагадувачка 
индустрија  

Општина 
Илинден 

4 за дел од н.м.Марино, 
дел од Урбан блок 23 – 
Локалитет Спортски 
центар 

Марино ГП бр.2.28 Г3 - сервиси Општина 
Илинден 

5 за дел од н.м.Илинден, 
дел од Урбан блок 2 - 
место викано Трница 
 

Илинден КП бр.1807/1 Г –  
Произвудство, 
дистрибуција и 
сервиси 

Општина 
Илинден 

 
 
Со Локална урбанистичка планска документација може да се врши уредување и  

користење на просторот со определување на градежна парцела во и вон планскиот опфат, како и 
уредување и користење на просторот во рамките на формирана градежна парцела, за градби 
утврдени со закон како градби од трета, четврта и петта категорија, а заради реализација на 
инвестициски проекти од значење за општина Илинден. 

 
3. Сите останатите одредби од Програмата за изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на Општина Илинден за 2009 година остануваат непроменети и истите се во примена. 
 

      4. Преодни и завршни одредби 
      Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на Општина Илинден за 2009 година влегува во сила од денот на објавување во 
Службен Гласник на Општина Илинден. 
 
 
Број .07-2063/4                                   Совет на Општина Илинден 
27.11.2009 година                                         Претседател 
Илинден                     Марјан Милошевски  с.р 
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Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 

бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

За прогласување на Одлука за утврдување на Нацрт на урбанистички план  вон 
маселено место Кадино, локалитет 19, плански опфат меѓу  ул.532, ул.8, ул.4 и 
новопланирана улица 1, плански период 2009-2019, општина Илинден со арх.бр 07-2036/5 од 
27.11.2009 година. 

Се прогласува Одлука за утврдување на Нацрт на урбанистички план  вон маселено 
место Кадино, локалитет 19, плански опфат меѓу  ул.532, ул.8, ул.4 и новопланирана 
улица1, плански период 2009-2019, општина Илинден со арх.бр 07-2036/5 од 27.11.2009 
година што Советот на Општина    Илинден  ја   усвои   на     единаесеттата седница     
одржана   на   ден   27.11.2009 година. 

 
 

 
Архив. Број 08- 2061/3                          ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 01.12. 2009 год.                                    Градоначалник 
                                                        Жика Стојановски  с.р 
 

 
Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од  Закон за Локална самоуправа 

(Службен весник на РМ бр.05/2002), а во врска со член 24 став 1 и став 2 и член 26 став 6 од 
Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005 и 
бр.137/2007), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 27.11.2009  година ја 
донесе следната 
 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на Нацрт на Урбанистички план вон населено место Кадино, Локалитет 19, 
плански опфат помеѓу ул.532, ул.8, ул.4 и новопланирана улица 1, плански период  2009-

2019 година 
општина Илинден  

 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши утврдување на Нацрт на Урбанистичкиот план вон  населено 

место Кадино Локалитет 19, плански опфат помеѓу ул.532, ул.8, ул.4 и новопланирана улица 1, 
плански период 2009-2019, општина Илинден. 
 

Член 2 
Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план се движи: 
- на север по осовина на улица 8,   
- на исток по осовина на улица 532, 
- на  југ по осовина на новопланирана улица 1, 
- на запад по осовина на улица 4 
Површината на планскиот опфат изнесува 10,24 ха. 
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Со Нацртот на Урбанистичкиот план вон населено место Кадино Локалитет 19, плански 

опфат помеѓу ул.532, ул.8, ул.4 и новопланирана улица 1, плански период 2009-2019,  општина 
Илинден се предвидуваат зони со класа  на намена : 
 

- Б – Комерцијални и деловни намени 
- Б2 - големи трговски единици 
- Г  -  Производство, дистрибуција и сервиси 
- Г2  - лесна и незагадувачка индустрија  
- Г3 – сервиси 
- Г4 – стоваришта 
- Е  - Инфраструктура 
- Е2 - комунална супраструктура 
- Д -  Зеленило и рекреација 
- Д1 – парковско зеленило 

 
 

Член 3 
Нацртот на Урбанистичкиот план вон населено место Кадино Локалитет 19, плански 

опфат помеѓу ул.532, ул.8, ул.4 и новопланирана улица 1, плански период 2009-2019, општина 
Илинден, со технички број 25/09 изработен е од Друштво за планирање, проектирање и 
инжинеринг „ПРОСТОР“ ДОО Куманово. 

 
 

Член 4 
Градоначалникот на општина Илинден ќе организира јавна презентација и јавна анкета на 

овој Нацрт на Урбанистички план вон населено место Кадино Локалитет 19, плански опфат 
помеѓу ул.532, ул.8, ул.4 и новопланирана улица 1, плански период 2009-2019, општина Илинден, 
со утврдување на времето и местото каде што ќе биде изложен планот и спроведувањето на 
јавната презентација и јавната анкета.  

 
 

член 5 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 

Гласник на општина Илинден. 
 
 
 
 
Арх.бр.07-2036/5                                                        Совет на општина Илинден 
Од 27.11.2009 година                         Претседател 
                                Марјан Милошевски  с.р 
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Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 

бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За     прогласување     на  Одлука за согласност со арх.бр.07-2036/6 од 27.11.2009 

година. 
Се прогласува Одлука за согласност со арх.бр.07-2036/6 од 27.11.2009 година што 

Советот на Општина  Илинден  ја  усвои   на    единаесеттата седница    одржана   на   ден   
27.11.2009 година. 

 
 

 
Архив. Број 08- 2061/4                            ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 01.12. 2009 год.                                     Градоначалник 
                                                         Жика Стојановски   с.р 
 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.05/20029 и 
член 23 став 2 од Законот за угостителска  дејност ( Сл.весник на РМ бр.62/2004, 89/2008 ) 
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 27.11.2009 година донесе  

 
 

 
С О Г Л А С Н О С Т 

 
 
 

Член 1 
 

Се дава согласност за продолжување на работното време  за 1 ( еден ) час од законски 
утврденото работно време на ДПТУ „ Ентер Компани“ ДООЕЛ со седиште на  ул.9 бр.30 
н.Илинден.  
 

Член 2 
 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службен гласник на 
општина Илинден. 
 
 
 
Арх.бр.07-2036/6                                   Совет на општина Илинден 
Од 27.11.2009 год.                            Претседател 
                    Марјан Милошевски  с.р 
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